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Betreft:   Advies ROL over situatie lijn 83 bij Arcen 

Ons kenmerk:   ROL 06-22 

Plaats en datum:  Maastricht 20 juni 2022 

 

 

 
Beste heer Jongen, 

 

Het ROL adviseert u bij het wijzigen van de route van lijn 83 bij Arcen (niet meer 

door de dorpskern maar via de N271) ook de fiets- en looproute van de 

Lingsforterweg naar de dorpskern te verbeteren voor de verkeersveiligheid. Deze 

route is straks een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers en zou 

moeten voldoen aan alle richtlijnen voor verkeersveiligheid, toegankelijkheid en 

sociale veiligheid. Nu al wordt de Lingsforterweg veel gebruikt door recreatieve 

fietsers. Tijdens de drukbezochte evenementen bij de Kasteeltuinen is de 

verkeerssituatie er vaak al chaotisch.  

 

Ook zijn er goede voorzieningen nodig bij de nieuwe bushaltes, zoals abri’s, 

goede verlichting, displays met dynamische reisinformatie, toegankelijke 

perrons, en haltekommen die een goede aanrijmogelijkheid bieden voor een 

toegankelijke aansluiting op het perron. Van belang is dat de haltes voldoen aan 

de normen en richtlijnen voor toegankelijkheid, sociale veiligheid en 

verkeersveiligheid. 

Omdat veel scholieren gebruik maken van lijn 83 zijn voldoende fietsklemmen en 

fietskluizen nodig om de fiets veilig te kunnen stallen (en om elektrische fietsen 

te kunnen opladen).  

 

Het ROL zou graag worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen 

om al tijdig te kunnen aangeven waar mogelijk knelpunten of conflicterende 

situaties ontstaan in het ontwerp ten aanzien van de verkeersveiligheid en de 

toegankelijkheid. Binnen het ROL is er expertise voor de bruikbaarheid van 

bushaltes voor mensen met een beperking. Ook kan via het ROL het 

Gehandicaptenplatform van Arcen worden benaderd voor expertise. 

 

Een ander punt waarvoor wij uw aandacht vragen is de locatie van de halte 

Thermaalbad Arcen. Door het verleggen van de route door de kern van Arcen 
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vervalt de halte Veer Broekhuizen op de Maasstraat. Deze halte wordt nu 

regelmatig gebruikt door bezoekers van de nabijgelegen Hertog Jan Brouwerij. 

Dit gemis kan worden ondervangen door de huidige halte Thermaalbad Arcen 

aan de N271 te verplaatsen naar de rotonde bij Hotel Rooland. Zowel voor de 

bezoekers van de brouwerij, van hotel Rooland als van het Thermaalbad is dit 

een betere en meer veilige locatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Harry Schouten 

Voorzitter Reizigersoverleg Limburg 


